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WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH 
 

Klasa Wychowawca Wykładany przedmiot 
1A Karina Szymczak Język niemiecki 
1D Magdalena Skoczylas Chemia 
1F Sylwia Dęga Język polski 
1G Katarzyna Pastusiak Język angielski 
1L Lidia Tomaszewska Język angielski 
1a Jolanta Budzisz Wychowanie fizyczne 
1b Monika Grzelak Wychowanie fizyczne 
1c Waldemar Grzesiak Historia 

 
NOWO ZATRUDNIENI NAUCZYCIELE 

 
Edyta Chlebicz – język niemiecki 
Zbigniew Flanek – wychowanie fizyczne 
Marta Legezińska – psycholog szkolny 
 

WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 

W dniach 26-28 VIII  odbywały się w naszej szkole egzaminy poprawkowe. Do egzaminów zostało 
dopuszczonych 37 uczniów. Zdało 20 uczniów, nie zadało 15. Na egzaminy poprawkowe nie zgłosiły się 2 osoby. 
 

KOMUNIKATY 
 

We wtorek 8 IX klasa 3D pod opieką p. prof. A. Grodeckiej i ks. M. Pachlińskiego wzięła udział 
w uroczystościach odpustowych w Charłupi Małej. 

W piątek 11 IX klasa 2L podczas pikniku integracyjnego w Rudzie żegnała lato wraz z p. prof. A. Jabłońską 
i D. Danielewskim. 

W środę 16 IX o godz. 15.00 w sali 111 odbyło się spotkanie z panem Antonim Firlitem, który opowiadał 
o pobycie swej rodziny na zesłaniu oraz o działalności Związku Sybiraków w Sieradzu. Była to pierwsza w tym roku 
szkolnym inicjatywa TWI „Zamkowa 15”. 

W czwartek 17 IX w miejskich obchodach z okazji 70 rocznicy napaści ZSRR na Polskę wzięli udział 
uczniowie z klas: 3F, 4F i 3A pod opieką p. prof. Z. Kołodzieja i J. Ziarnika.  

W czwartek 17 IX Salon Maturzystów odwiedzili w Łodzi uczniowie klasy 4L wraz z wychowawcą, p. prof. 
R. Brzezieckim. 

W piątek 18 IX w ramach ogólnopolskiej akcji sprzątania świata Park Staromiejski porządkowali uczniowie 
z klasy 2A pod opieka p. prof. J. Podsiadłej. 

W czwartek 24 IX uczniowie klasy 2A oraz redakcja „Kuriera Zamkowego” udali się do Teatru Miejskiego na 
III Festiwal Gazetek Szkolnych. 

W czwartek 24 IX o godz. 15.30 i 17.00 przeprowadzone zostały pierwsze w tym roku szkolnym spotkania 
z rodzicami. 

We wrześniu zajęcia integracyjne odbyły się w następujących klasach: 
- 1F 15 IX na lekcjach 9-10, 
- 1G 17 IX na lekcjach 3-4, 

- 1a 21 IX na lekcjach 6-7, 
- 1b 22 IX na lekcjach 7-8. 

W dniach 28 IX – 23 X odbędą się kursy II stopnia dla uczniów z klasy 2b i 2c ZSZ w zawodach: blacharz 
samochodowy, piekarz, elektryk i krawiec. 
 

ZAPRASZAJĄ  BIBLIOTEKA  PIELĘGNIARKA PEDAGOG  PSYCHOLOG
Poniedziałek  900 – 1820  800 – 1400 800 – 1345  –

Wtorek  800 – 1820  800 – 1400 800 – 1145  1130 – 1530

Środa  800 – 1820  800 – 1400 1200 – 1700  800 – 1100

Czwartek  800 – 1820  800 – 1400 1000 – 1200  –
Piątek  800 – 1820  800 – 1400 800 – 1130  1230 – 1530
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UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 

(fot. Agata Powalska) 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

Zupa‐krem z groszku 
 

Składniki: 
 

• 3 szklanki groszku  
• 2 łyżki masła  
• 1 cebula pokrojona w kostkę 

• 3 szklanki bulionu warzywnego (może być 
z kostki) 

• sól , cukier 

 
Sposób przygotowania: 

 

W  garnku  rozpuścić masło.  Dodać  cebulę  i  groszek,  zamieszać.  Dodać  bulion,  gotować  krótko,  tylko  tyle,  aby  groszek  był miękki. 
Zmiksować, dodać cukier, ewentualnie sól. Można przetrzeć przez sito, aby nie pozostały żadne nie zmiksowane skórki. Udekorować zupę lekko 
zakwaszoną ubitą śmietaną, grzankami, koperkiem. 

 

Pierogi z kapustą i grzybami (ok. 50 sztuk) 
 

Składniki: 
 

• 1 kg kapusty kwaszonej  
• 15 dag suszonych grzybów 
• 3 cebule 

• 1 kostka masła  
• sól 
• pieprz 

Ciasto:  
• 1 jajko  
• 1‐2 szklanki wody 
• 1 kg mąki 

 
Sposób przygotowania: 

 

Namaczamy na noc grzyby. Następnie gotujemy  je ok. 5‐10 minut w wodzie, w której się moczyły, odcedzamy  i odciskamy. Kapustę 
polewamy wywarem z grzybów  i gotujemy do miękkości, odcedzamy, studzimy.  Jeśli  jest zbyt kwaśna, przepłukujemy  letnią wodą. 2 cebule 
siekamy, dusimy na 1/2 kostki masła do miękkości, nie rumieniąc. Ostatnią cebulę siekamy i smażymy na łyżce masła na rumiano (do polania 
pierogów). Odciśnięte grzyby przepuszczamy przez maszynkę do mięsa razem z cebulą, mieszamy z kapustą  i resztą masła. Doprawiamy solą 
i pieprzem. Robimy ciasto: mąkę wyrabiamy z jajkiem i niewielką ilością ciepłej wody (bez soli), aż ciasto będzie sprężyste. Rozwałkowujemy je 
na  cienki  płat,  szklaneczką‐literatką wycinamy  kółka.  Nakładamy  łyżeczką  farsz.  Rozciągając  ciasto w  ręku,  formujemy  i  sklejamy  pierogi. 
Gotowe  przykrywamy  ściereczką,  by  nie  wyschły.  Rzucamy  partiami  na  „mrugający"  osolony  wrzątek  i  gotujemy,  aż  pierogi  wypłyną. 
Pozwalamy  im  chwilę  pływać,  by  stały  się  puszyste,  uważając,  by  ich  nie  rozgotować.  Łyżką  cedzakową wyjmujemy  na  talerz.  Podajemy 
z usmażoną na maśle cebulką. 

 
Jagodzianki 

 
Składniki: 

 

Ciasto:  
• 5 dag drożdży  
• 1/2 szklanki cukru  
• 1 szklanka mleka  
• 5 szklanki mąki  
• 3 jajka (lub tylko 3 żółtka  
• wtedy ciasto jest o wiele delikatniejsze) 
• 1/2 kostki masła , szczypta soli. 

Nadzienie:  
• 1‐2 szklanki jagód  
• 1/2 szklanki cukru  
• 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej  
• 1 roztrzepane jajko lub białko 

do posmarowania ciastek  
• olej do posmarowania blachy 

 
Sposób przygotowania: 

 

Drożdże  rozetrzyj w miseczce  z  łyżką  cukru  i mlekiem. Posyp  kilkoma  łyżkami mąki  i odstaw w  ciepłe miejsce, aby drożdże  zaczęły 
„pracować”. Dodaj  jajka utarte  z  resztą  cukru, pozostałą przesianą mąkę,  stopione  i  lekko przestudzone masło oraz  sól. Ciasto wyrabiaj  co 
najmniej pół godziny, aż stanie się pulchne i zacznie odchodzić od dłoni. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Nagrzej 
piekarnik do 175°C. Wymieszaj  jagody z cukrem  i mąką ziemniaczaną. Ciasto dość grubo rozwałkuj  i pokrój na kwadraty  lub krążki. Nakładaj 
nadzienie  i  starannie  zlepiaj  brzegi.  Ułóż  jagodzianki  na  natłuszczonej  olejem  blasze  (blachę  możesz  wyłożyć  papierem  pergaminowym) 
i ponownie odstaw w ciepłe miejsce. Gdy podrosną, posmaruj je jajkiem i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz 15‐20 minut. 

 
 

SMACZNEGO!!! 
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ECHA LETNIE 
 

Jeszcze niedawno wszyscy cieszyliśmy się 
z powodu nadchodzących wakacji. Na myśl o nich 
każdy uśmiechał się w duchu. Wielu z nas odliczało 
pozostałe do odpoczynku dni. I w końcu nadeszły! 
Upragnione WAKACJE ☺ Wiele związanych z nimi 
planów można było nareszcie wcielić w życie. 

Władze Sieradza zadbały o to, by okoliczna 
młodzież w czasie weekendów się nie nudziła. 
Tegoroczne wakacje obfitowały w wiele imprez 
plenerowych. W mieście odbywały się liczne 
koncerty i festyny, na których każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Sobotnie koncerty były świetną 
okazją do odpoczynku dla młodzieży pracującej. 
Wielu z nas przecież postanowiło wykorzystać czas 
wolny na pracę zarobkową. Dlatego wszyscy 
cieszyliśmy się, gdy po tygodniu ciężkiej pracy 
mogliśmy spotkać się na koncertach naszych idoli 
i spędzić miły wieczór w gronie przyjaciół 
nadrabiając towarzyskie zaległości powstałe podczas 
nauki szkolnej. 

W tym roku na sieradzkim MOSiRze odbył się 
pierwszy w historii OPEN HAIR Festival 
poświecony mistrzowi fryzjerstwa Antoniemu 
Cierplikowskiemu, światowej sławy fryzjerowi. 
Dwudniowa impreza plenerowa była szczególnym 
wydarzeniem, gdyż odbyła się w setną rocznicę 
stworzenia przez mistrza pierwszej krótkiej fryzury 
damskiej. W programie festiwalu znalazły się m. in. 
pokaz fryzjerstwa oraz pokaz mody z udziałem 
gwiazd (m. in. Aneta Zając, Małgorzata Teodorska, 
Michał Milowicz, Mikołaj Krawczyk). Całość 
poprowadził Maciej Dowbor. Największą atrakcją 
sobotniego wieczoru były półfinały wyborów Miss 
Polski 2009. Konkurs wywołał wiele emocji 
zarówno wśród licznie zgromadzonych mężczyzn 
jak i zaciekawionych kobiet. Najgłośniejszą 
wakacyjną imprezę zakończył niedzielny koncert 
gwiazdy światowej sławy – INGRID. 

Kolejną atrakcją, zaproponowaną przez 
spółdzielnię mieszkaniową w Sieradzu z okazji 50-
lecia jej istnienia był piknik rodzinny przy Szkole 
Podstawowej nr 10, która na ten dzień udostępniła 
mieszkańcom swoje boisko. Piknik ten także 
zakończył się koncertem. Tym razem gwiazdą 
wieczoru była Doda. Fani piosenkarki mogli 
usłyszeć jej największe przeboje, takie jak Katharsis 
czy Dżaga. 

Na sieradzkim amfiteatrze również nie 
brakowało atrakcji. Odbyło się tam wiele koncertów. 
Jednym z nich był występ zespołu KASA. 
W sobotni wieczór na amfiteatr przybyło wiele osób. 
Okazało się, że zespół ma fanów wśród kilku 

pokoleń. Na koncert przybyła nie tylko młodzież. 
Było też wielu i dorosłych i dzieci. KASA śpiewał 
swoje największe przeboje. Usłyszeliśmy m. in. 
piosenkę Macho oraz tegoroczny przebój 
Piękniejsza, który razem z piosenkarzem zaśpiewali 
wszyscy. Fani zjednoczyli swoje siły i mimo kilku 
fałszywych dźwięków (:-P) udało nam się zaśpiewać 
cały utwór. Wielu z nas żałowało, że koncert był tak 
krótki, ale mimo to byliśmy pewni, że było warto 
przyjechać. 

Na sieradzkim amfiteatrze występowała także 
Kaja. Gwiazda odwiedziła Sieradz już po raz drugi. 
Niestety tego wieczoru pogoda nie dopisywała 
i zanim piosenkarka wyszła na scenę, zaczęło padać. 
Ale to nie zraziło fanów. Pod parasolami czy też bez 
nich (;-P) bawiliśmy się świetnie. Niestety z powodu 
obaw Kai o nasze zdrowie koncert potrwał tylko 
godzinę. Trochę zawiedzeni, ale jakże szczęśliwi 
(i mokrzy ☺) wróciliśmy do domów. 

Te dwa miesiące minęły nam bardzo szybko. 
I zanim się obejrzeliśmy trzeba było wracać do 
szkoły… Jednak ten wolny czas wystarczył, byśmy 
zdążyli naładować nasze akumulatory na następne 
dziesięć miesięcy nauki w naszej ukochanej szkole. 
Pierwsze dni już za nami. A my… w myślach już 
zaczynamy tworzyć plany na kolejne wakacje. Oby 
i w przyszłym roku władze Sieradza o nas nie 
zapomniały…☺ 

Natalia Łukomska 
 

MŁODZIEŻ W WAKACJE PRACUJE 
 

W czasie wakacji większa ilość młodzieży 
pracuje. Część z nich po prostu musi, a niektórzy 
sami z siebie chcą pracować, bo nie lubią siedzieć 
bezczynnie. Również ja w tegoroczne wakacje 
pracowałam. Zajmowałam się sadzeniem 
PRIMOSUSA – jest to roślina podobna do paprotki 
i używana w kwiaciarniach do ozdoby wiązanek. 
Chociaż stawka za godzinę pracy była niska miałam 
satysfakcję z tego, że sama zarabiałam na swoje 
wydatki. 

W sierpniu, gdy zakończyła się praca dla mnie 
w szklarni, to razem z bratem i mamą jeździłam do 
lasu na jagody i sprzedawałam je na rynku. 
Uważam, że jest to bardzo opłacalne, gdyż nie 
musimy opiekować się runem leśnym, a i tak 
możemy czerpać korzyści z jego owoców.  

Pracowałam do końca wakacji i jestem 
zadowolona, że nie siedziałam bezczynnie tylko 
sama zarobiłam na swoje potrzeby. 

Roma 
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399. PIELGRZYMKA SIERADZKA 
 
 

Dzień 1 
22 sierpnia 

 

Pierwszego dnia, jak co roku przed wymarszem, 
uczestniczyliśmy  we    mszy  świętej  w  farze  już 
o godzinie  6.30.  Na  mszę  przybyli  wszyscy 
pielgrzymi  wraz  ze  swoimi  bliskimi.  O  godz.  8.00 
następuje  pożegnanie  pielgrzymów  i  wyruszamy 
z Sieradza. 

Dzień  pierwszy  jest  dniem  dość  łatwym  do 
pokonania, wszyscy  są  jeszcze wypoczęci.  Dopiero 
po  dłuższym wędrowaniu  odczuwa  się  zmęczenie. 
Pierwszego  dnia  nocujemy  w  Szynkielowie  bądź 
w Konopnicy  (ja  spałam  w  Konopnicy).  O  godz. 
21.00  bierzemy  udział  w  Apelu  Jasnogórskim. 
Pogoda tego dnia nam sprzyjała. 
 

Dzień 2 
23 sierpnia 

 

Drugiego dnia rano wyruszamy po mszy świętej 
o  godz.  6.30.  Po  przejściu  jednego  odcinka 
niektórym  jest  już  ciężko.  Nogi  bolą,  coraz więcej 
pęcherzy  oraz  zmęczenie.  Tego  dnia  nocujemy  w 
Działoszynie.  W  sumie  przeszliśmy  już  70  km. 
Na Apelu  Jasnogórskim  widać  wyraźnie  zmęczenie  
wielu pielgrzymów.  
 

Dzień 3 
24 sierpnia 

 

Tego  dnia  wyruszamy  o  4.00  w  ciszy  nocnej. 
Wszyscy  są  bardzo  zaspani  i  zmęczeni.  Po  trzech 
godzinach marszu wszyscy  poszliśmy  na  śniadanie. 
Wtedy  każdy  czuł  zmęczenie  i  niewyspanie.  Lecz 
szliśmy  ze  świadomością,  że  już  dziś  będziemy 
u Matki  Boskiej.  Dzień  ostatni  jest  dniem 
najtrudniejszym  do  pokonania.  Gdy  dotarliśmy  na 
postój  do  Kamyka,  przed  nami  pozostał  ostatni 
odcinek  do  pokonania.  Był  to  najgorszy  odcinek. 
Na wszystkich  twarzach  można  było  wyczytać 
zmęczenie,  ale  i  radość,  że  już  niedługo  będziemy 
na Jasnej Górze. 

O  godz.  17.00  dotarliśmy  na  Jasną  Górę. 
Wszyscy  bardzo  szczęśliwi  i  wzruszeni.  Najpierw 
zostaliśmy  przywitani  przez  arcybiskupa 

częstochowskiego  i  ojców  paulinów.  Następnie 
udaliśmy  się  do  Kaplicy  Cudownego  Obrazu.  Tam 
każdy mógł powierzyć Matce Boskiej swoje intencje. 
Później wszyscy poszli po bagaże i na swoje miejsca 
noclegowe. 

Oczywiście  o  21.00  spotkaliśmy  się  na  Apelu 
Jasnogórskim. 
 

Dzień 4 
25 sierpnia 

 

O godz. 8.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej, 
a o 12.00 w drodze krzyżowej. Po zakończeniu drogi 
krzyżowej  śpiewaliśmy  Barkę  pod  pomnikiem  Jana 
Pawła II. 

O  21.00  znów  uczestniczyliśmy  w  Apelu 
Jasnogórskim,  po  którym  spotkaliśmy  się  na 
„patelni”  (okrągłym  placu  tuż  przed  wejściem  na 
Jasną Górę,  obok  pomnika  kard.  S. Wyszyńskiego) 
i śpiewaliśmy, niektórzy z nas także tańczyli. 
 

Dzień 5 
26 sierpnia 

 

26  sierpnia  –  święto  Matki  Boskiej 
Częstochowskiej. 

To  był  mój  ostatni  dzień  na  pielgrzymce, 
ponieważ w  tym  roku  szłam  tylko w  jedną  stronę. 
O godz.  1.00  została  odprawiona  msza  święta. 
Później był czas wolny. Można było pójść do bazyliki 
i się pomodlić, powierzyć jeszcze raz swoje intencje, 
pobyć jeszcze troszkę u Matki Boskiej. 

W  godzinach  popołudniowych  musiałam 
niestety  wracać  do  domu.  Było  mi  żal  odjeżdżać 
i bardzo  żałowałam,  że  nie  mogę  wracać 
z pielgrzymami. 

Pielgrzymka  powinna  w  nasze  życie  wnieść 
pewne  refleksje,  powinna  nam  pokazać,  co  należy 
zmienić  w  naszym  życiu,  zachowaniu, 
postępowaniu.  Po  pielgrzymce  każdy  powinien 
wyciągnąć  jakieś  wnioski  i  coś  w  swoim  życiu 
zmienić. 

W  przyszłym  roku  na  szlak  pielgrzymi wyruszy 
z Sieradza 400. pielgrzymka. Zamierzam wziąć w niej 
udział. Spotkajmy się na pielgrzymim szlaku! 

Angelika Prekwa 

 
Pierwszy w roku szkolnym 2009/2010 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Magdalena Cieślar, 

Angelika Kosatka, Angelika Prekwa (2A), Natalia Łukomska, Marta Rogalska (3D), Adrian Brzeziecki (1L), Jesika Szewczyk 
(2L), Ewelina Wojktynka (2a) i Agata Powalska (1a; fot.) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KRZYŻÓWKA 1/09/10 

(przygot. Magdalena Cieślar i Angelika Kosatka) 
 

W tym roku obchodziliśmy dwie ważne rocznice związane z Juliuszem Słowackim: 4 września – 200 rocznicę 
urodzin poety oraz 3 kwietnia – 160 rocznicę jego śmierci. Życiu i twórczości poety poświęcona jest pierwsza w tym 
roku szkolnym krzyżówka w „Kurierze Zamkowym”. 
 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          

 
Pytania: 

1. Uniwersytet, na którym studiował Juliusz 
Słowacki. 

2. … Sprawy Bożej – grupa założona przez 
Adama Mickiewicza, do której należał także 
Słowacki 

3. Imię matki Słowackiego. 
4. Tam spoczywają zwłoki poety. 

5. Jedno z najważniejszych dzieł Juliusza Słowackiego 
(lektura obowiązkowa). 

6. Państwo, w którym poeta przebywał. 
7. Imię księdza – tytułowego bohatera dramatu 

Słowackiego. 
8. Siostra Balladyny. 

 
Dwie pierwsze osoby, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę otrzymają nagrodę książkową bądź roczną 

prenumeratę „Kuriera Zamkowego”.  Osoby te prosimy, by zgłaszały się do p. prof. G. Brodackiego. 
 

LOS MIĘ JUŻ ŻADEN NIE MOŻE ZATRWOŻYĆ… 
 
Los mię już żaden nie może zatrwożyć, 
Jasną do końca mam wybitą drogę, 
Ta droga moja – żyć – cierpieć – i tworzyć, 
To wszystko czynię – a więcej nie mogę. 
 
Dawniej miłością różane godziny 
I w zorzach jeszcze jaśniejsze pochodnie; 
Dzisiaj, przy schyłku dnia, ważniejsze czyny, 
Wielkie i smętne jak słońce zachodnie. 
 
Na nich się zegar życia zastanowi 
I puści ducha‐skowronka w otchłanie, 
Pomóżże, Boże, temu skowronkowi, 
Niech wesół leci – niech wysoko stanie. 
 
A raczej powiem – gdy się żywot zmierzcha, 
Dusza‐jaskółka daleko od ziemi, 
Pomóż jaskółce, co mi z oczu pierzcha 
Z oczkami w światło rozweselonemi. 

 
Juliusz Słowacki

RÓŻOWA RÓŻYCZKA 
 

Różowa różyczka stoi w wazonie, 
Patrzy na mnie, 
Obserwuje mnie, 
Co robię i co się wokół dzieje. 
Chce mi powiedzieć wiele rzeczy 
Przed odejściem z tego świata 
I nawet mówi je… 
Tylko że ja nie słyszę jej wołania, 
Jest za ciche. 
Ratuję ją, dolewam jej wodę, 
Pragnę usłyszeć jak najwięcej. 
Uśmiecha się do mnie resztkami sił, 
Dziękuje mi. 
Lecz to już nie pomaga, 
Ona cały czas umiera. 
Widzi już długi tunel i światło, 
Które świeci coraz jaśniej… 
Płatki już opadły, 
Nie ma już mojej róży, 
Zostały po niej ciche wspomnienia… 

Kwiatuszek
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WYRUSZYLI SZLAKIEM WALK NAD WARTĄ 
 

 
19 IX 2009 r. odbyła się już siódma edycja 

Rajdu „Sieradzkiego Szwendaczka” „Szlakiem walk 
nad Wartą 1939 r.” Tym razem rajd rozpoczął się 
o godz. 8.00 złożeniem kwiatów przy pomniku 
poległych żołnierzy 1939 r. oraz krótkim wykładem 
na temat walk nad Wartą pana Andrzeja 
Ruszkowskiego, historyka zajmującego się m.in. 
dziejami Sieradzczyzny. Następnie uczestnicy rajdu 
wyruszyli na trasy piesze (autobusami do Chojnego) 
lub rowerowe. Nasza piesza drużyna odmeldowała  
się w składzie: Michał  Janiak, Damian Szczepanik, 
Sebastian Szczęsny z klasy I G oraz Jakub Michalak 
z klasy II B. Kierownikiem tej drużyny był Jacek 
Gruszka, opiekun Szkolnego Koła Turystyczno- 
Krajoznawczego „PS”. 

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała 
Komenda Powiatowa Policji, która była jednoczeń-
nie głównym organizatorem rajdu. Współorganizo-
wali rajd m.in.: Prezydent Miasta, Starostwo 
Powiatowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Sieradzu, Wójt Gminy Sieradz, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Patronat 
medialny objęło „Nasze Radio” i „Siedem Dni”. 

Pieszą wędrówkę drużyny z wielu szkół, 
zakładów pracy i instytucji rozpoczęły od placu  
przy  kościele  parafialnym  w Chojnem.  Następnie  
kolumna  rajdowa  skierowała  się w stronę wału 
przy rzece Warcie. Szutrowa droga doprowadziła 
nas do wsi Chałupki, a za nią do rozwidlenia dróg 
przy krzyżu. Tam mogliśmy wzmocnić swoje ciało 
kanapkami i piciem, a także ducha słuchając 
wykładu żołnierza z 15 Sieradzkiej Brygady 
Wsparcia Dowodzenia na temat walk w tym rejonie 
i męstwa polskich żołnierzy. Następny przystanek 
był przy „krowim moście” w Woźnikach. Tutaj 
zaśpiewaliśmy w konkursie piosenkę „O mój 
rozmarynie”, a Sebastian Szczęsny i Damian 

Szczepanik wzięli udział w konkursie ekologicznym 
oraz wiedzy o ruchu drogowym. Następnie 
przeszliśmy wzdłuż wału do pomnika poległych 
żołnierzy 1939 r. Tu uczestnikom rajdu ukazał się 
bardzo przykry widok. Pomnik  został  w  dużym  
stopniu zniszczony przez  „zbieraczy złomu”. Po 
złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przez 
sieradzkich żołnierzy oraz pasjonatów historii w 
oryginalnych mundurach z wojny obronnej 1939 r. 
wymaszerowaliśmy do bardzo ważnego punktu 
trasy, czyli cmentarza w Męce. Przy zbiorowej 
mogile poległych żołnierzy września 1939 r. odbył 
się symboliczny pogrzeb podporucznika rezerwy 
Jana Kozicy, który zginął z 4 na 5 września 1939 r. 
w walce na bagnety w Mnichowie. Jego nazwisko 
udało się dopiero teraz ustalić. Sieradzkie PTTK 
ufundowało pamiątkową tablicę, którą odsłoniły 
władze miasta Sieradza, rodzina poległego żołnierza 
i kombatant z tamtego okresu.  

Ostatnim punktem imprezy był ośrodek 
MOSiR w Rudzie. Tutaj rozegrano ostatni konkurs- 
sprawnościowy jazdy na rowerze. Uczestniczył 
w nim uczeń klasy II B, Jakub Michalak. Strudzeni  
piechurzy i rowerzyści  mogli  zjeść  wojskową 
grochówkę i kiełbaskę z grilla lub  ogniska. 
W Rudzie podsumowania VII edycji Rajdu 
Szwendaczka dokonała prezes sieradzkiego 
odddziału PTTK, pani Krystyna Brodowska. 
Po godzinie 16-tej ogłoszono koniec imprezy. 
Drużyny piesze i rowerowe wróciły do Sieradza.  

Na całej trasie rajdu panowała przepiękna 
pogoda. Nasi uczniowie godnie uczcili pamięć 
żołnierzy poległych 70 lat temu w walkach nad 
Wartą, poznali kolejny piękny zakątek powiatu 
sieradzkiego oraz po prostu przyjemnie i zdrowo 
spędzili czas. 

P. Prof. Jacek Gruszka 
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KSIĘGA IMION (zakończenie) 
 

ZNACZENIE IMION MĘSKICH 
 

Tadeusz - człowiek dobry, szlachetny, inteligentny i kulturalny. Zdobywa dużo wiedzy humanistycznej, 
z której często korzysta w życiu. Jest dobrym popularyzatorem nauki. Posiada zmysł organizacyjny, dlatego 
urządza znaczące akcje społeczne. Wszystkich ludzi sobie jedna i nie umie ich zrażać. 

 
Tomasz - osoba o tym imieniu jest człowiekiem inteligentnym, szlachetnym, kulturalnym i niezwykle 

subtelnym. Ma duże uzdolnienia organizatorskie, dlatego szybko odnosi sukcesy. Miewa też po drodze 
kłopoty. Jednakże, jako, że ma umysł praktyczny, umie swoje troski w porę rozładować. Z przekonania jest 
konserwatystą, w działaniu postępowcem, w myśleniu osobą nowoczesną. 

 
Waldemar - Waldemarowie od małego znają swoje cele, do których dążą z uporem. Zwykle nie jest im 

łatwo, zresztą obierają sobie bardzo szczytne zadania. Życie ich nie rozpieszcza i zmusza do poświęceń, 
ale oni nie zrażają się i robią swoje. Dużo ryzykują, ale po każdym upadku stają na nogi i zaczynają od 
początku. Są trudnymi przeciwnikami i niełatwo jest z nimi wygrać. Nie boją się odpowiedzialności i mało 
przejmują się tym, co inni o nich myślą i mówią. Na końcu tej ambitnej drogi widać sukcesy, pieniądze 
i sławę, jednakże Waldemarowie najwyżej sobie cenią to, nad czym musieli się natrudzić. 

 
Wiktor -  Wiktor, jeżeli już odnosi zwycięstwo, to wcale nie dzięki śmiałym i ryzykownym posunięciom, 

lecz raczej dzięki starannym, drobiazgowym przygotowaniom i obliczeniu każdego swojego kroku. Dzieje 
się tak, gdyż liczbą jego imienia jest czwórka - liczba ludzi mocno trzymających się ziemi, polegających na 
tym, co da się zmierzyć i wyliczyć; często przesadnie ostrożnych i dalekich od porywów fantazji. 

 
Witold - to imię jest pochodzenia litewskiego, a oznacza – przewodzący ludowi. Osoba tak nazwana 

jest pracowita, usłużna, troskliwa o swoją rodzinę i znajomych. Bywa również nerwowa, impulsywna, zła dla 
postronnych. Potrafi absolutnie wszystko załatwić. Przez jednych jest ceniony, przez drugich lekceważony. 
Dba o rodzinę, dzieci wychowuje w luksusach, żonę zaniedbuje, lubi młode panienki, jest zwolennikiem 
wolnej miłości. Jego przekonania ideowe są żadne, płonne i rozmydlone. Nie umie być patriotą. 

 
Wojtek - do celu zmierza zawsze prostą drogą. Wyrządzonych mu przykrości na ogół nie zapomina. 

Osoba o tym imieniu jest człowiekiem energicznym, zaradnym i pracowitym. Ma starannie przemyślaną 
metodę pracy, umysł krytyczny, umiejący wszystko prawidłowo analizować. Ma też dobrze rozwinięty zmysł 
intuicji, dlatego też decyzje podejmuje szybko i trafnie. Do niektórych ludzi podchodzi z rezerwą i nieufnie. 

 
Zbigniew – każdy Zbigniew jest mężczyzną prawym, pracowitym, sprawiedliwym. Jest stały w swych 

przekonaniach. Wszystko, co posiada, to jest z pracy własnych rąk. 
 

ZNACZENIE IMION ŻEŃSKICH 
 

Teresa – kobieta o tym imieniu to osoba dobra, szlachetna, uczciwa, pracowita i wytrwała w swych 
postanowieniach. Jest zdolna do podejmowania szybkich decyzji, bowiem posiada dużą praktykę i wiedzę. 
Uparcie dąży do wykonania wszystkich swoich planów życiowych, często napotyka na duże trudności.  

 
Urszula – ma silną osobowość, pragnie życiowego sukcesu i wytrwale do niego dąży. W miłości bywa 

dosyć nieufna. Potrafi podporządkować wszystko celom, do których dąży. Urszule są aż do przesady 
samodzielne i kierują swoim losem tak, aby znaleźć się w miejscach, gdzie życie nikogo nie rozpieszcza i o 
wszystko trzeba się starać samemu. Urszulom do szczęścia konieczne jest poczucie, że są potrzebne 
i robią coś, w czym nikt ich nie wyręczy. Są ambitne i odpowiedzialne. Wydaje się, że z natury lepiej się 
realizują na wsi i w otoczeniu przyrody niż w typowo miejskim środowisku. Kobiety o tym imieniu całe życie 
spędzają na wysokich obrotach. 

 
Weronika – nie jest typem "luzera", ale mimo tego jest obdarzona subtelnym humorem. Poza tym 

zawsze służy radą i wsparciem, dlatego ma mnóstwo przyjaciół. Uzdolnienia kierują ją ku literaturze. 
 
Wiktoria – kobieta o tym imieniu jest wszechstronnie utalentowaną osobą zwłaszcza w dziedzinie nauk 

humanistycznych. W wielu dziedzinach życia zwycięża, dzięki swej pracowitości, samozaparciu w dążeniu 
do celu i uporowi, jaki ją cechuje. Jest kobietą o wielkiej intuicji, ustabilizowanych przekonaniach religijnych, 
autorytatywnym charakterze i mocnym postanowieniu służenia społeczności. Jest tolerancyjna, skłonna 
uznawać racje innych. Posiada duże umiejętności przystosowania się do nowego otoczenia i innych 
warunków. Wiele przebywa na łonie natury. Miłość traktuje jako na wyższe uczucie. 
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Wioletta – kobieta o tym imieniu jest piękna i powabna jak fiołek, ma swój czar i urok wewnętrzny 

i potrafi go uzewnętrznić. Wioletta ceni sobie dobry gust, lubi dobrze wyglądać i kupować drogie rzeczy. 
Jest osobą ambitną, nie lubi zostawać w tyle za innymi. Kiedy coś postanowi, stara się osiągnąć cel, nawet 
za cenę poświęcenia czegoś innego. Ma swoją dumę i czasem potrafi traktować innych ludzi z góry, przez 
co niektórzy uważają ją za zadufaną w sobie. Jednak jest to kobieta bardzo towarzyska, choć przy tym 
skryta. Nie lubi chwalić się swoimi osiągnięciami, ale cieszy się, gdy ktoś zauważy jej starania. W miłości 
jest ostrożna - nie chce się sparzyć i cierpieć. Pierwsze tygodnie znajomości traktuje niezbyt poważnie, 
angażuje się dopiero, gdy jest pewna swoich uczuć. Potrafi wiele osiągnąć w życiu. 

 
Zofia – liczbą imienia Zofia jest sześć - liczba harmonii, równowagi i zaufania do porządku, jaki 

powinien panować w świecie. Zofie są obdarzone bystrym okiem i przenikliwym umysłem. Są uwrażliwione 
na pewne subtelne szczegóły tego świata, które dla większości ludzi są wręcz niedostrzegalne. Mają 
naturalny talent wnikliwych psychologów. Trudno jest na nie wpływać i przekonywać do czegoś, do czego 
same nie mają przekonania. Zofie wiedzą swoje i cenią sobie własne zdanie. Nie należą do osób, które 
łatwo pozwalają sobą kierować. Są przy tym wolne od małostkowości, od złośliwości czy podejrzeń. Do 
wielu spraw, które dla innych są przykre, podchodzą z czystym umysłem. W swoich życiowych wyborach 
rzadko popełniają omyłki, gdyż chroni je przed tym ostrożność połączona ze zdrowym rozsądkiem. 

 
Zuzanna – Zuzanna jest obrazem kobiety, do której mężczyzna musi dorosnąć. Idealna Zuzanna to 

kobieta, która jest sobą i aby być szczęśliwą, nie musi w niczym naśladować mężczyzn. Przeciwnie, to oni 
jej zazdroszczą. Zuzanny żyją w świecie, w którym jest więcej fantazji i natchnienia niż mozolnej walki 
o byt. Obdarzone są artystyczną duszą i nawet w skromnych warunkach materialnych potrafią się otoczyć 
rzeczami, od których bije niezwykłością i przygodą. Mają wrodzone poczucie piękna i harmonii 
i przynajmniej, choć trochę mistyczny stosunek do rzeczywistości. Zuzanny lubią przyrodę, kwiaty i ogrody 
i stąd czerpią siły, a ze sportów najbliższe jest im pływanie. W każdych okolicznościach pozostają wierne 
sobie. Żyją po swojemu. 

 
Żaneta – imię skłania do ciągłych zmian, do ryzykownych przedsięwzięć, hazardu i wiecznego 

próbowania własnych możliwości. Oznacza to, że w porównaniu z Joannami Żanety będą bardziej 
energiczne, samodzielne, niezależne i naładowane twórczym niepokojem. Takie dziewczęta szybko się 
uwalniają spod opieki rodziców i na własną rękę próbują szczęścia w życiu. Mają wiele talentów, łatwo się 
uczą nowych rzeczy - ale może za mało sobie cienią to, co osiągnęły. Potrzeba zmiany jest jednak u nich 
przemożna. Żanety mało przejmują się tym, co inni o nich mówią, żyją na własny sposób i często pociągają 
je różne artystyczne i zbuntowane towarzystwa. 

Oprac. Jesika Szewczyk 
 „POŻEGNANIE Z AFRYKĄ” 

 

We  wrześniu  polska  reprezentacja  narodowa  rozegrała  dwa  ważne  spotkania  eliminacyjne 
do Mistrzostw Świata w RPA: 5 września z Irlandią Północną i 9 września ze Słowenią. 

W meczu z Irlandią Północną Polacy stworzyli co prawda kilka interesujących sytuacji podbramkowych, 
ale dopiero w drugiej połowie meczu. Pierwsza należała do gości, którzy po 45 minutach prowadzili 1:0. 
Mecz zakończył się ostatecznie remisem 1:1. Jedyną bramkę dla Polski zdobył Robert Lewandowski. Kibice 
zgromadzeni na Stadionie Śląskim w Chorzowie byli zawiedzeni  i nie szczędzili gorzkich słów na temat gry 
reprezentacji. 

Prawdziwe  rozczarowanie  nastąpiło  jednak  podczas  meczu  w  słoweńskim  Mariborze.  Nasza 
reprezentacja  przegrała  wówczas  3:0.  Nawet  Leo  Beenhakker  przyznał,  że  ten  mecz  był  najgorszy 
w wykonaniu  naszej  reprezentacji.  Zabrakło woli walki,  ambicji  i  skuteczności  na  boisku.  Po  tym meczu 
nasza reprezentacja przestała się liczyć w walce o udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata. 

W  najbliższym  czasie  zapadnie  też  decyzja,  kto  będzie  nowym  trenerem  naszej  reprezentacji 
narodowej. 

Adrian Brzeziecki 
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